
P.V. de Combinatie 
Dagfond, Issoudun 23 mei 2021 

285 duiven in concours 
   Winnaar: Gijs Baan, Middelburg 
 
Uitgestelde primavera vanuit Issoudun met veel wind in de staart! 
 
De datum 22 mei stond bij veel liefhebbers van het eendaagse fondspel al geruime tijd stevig 
onderstreept op de kalender. Echter in de laatste aanloopweken werd het steeds slechter qua 
weersomstandigheden. Gevolg daarvan was een complete afgelasting in het voorgaand weekend 
toen midfond Melun op de planner stond. Ook in de hele afgelopen week in voorbereiding op 
Issoudun, weinig hoopgevende berichten op een mooie kraker voor deze opening van het 
dagfondseizoen. Het werd eigenlijk meer en meer een hoofdpijndossier zodoende! Met grote 
regelmaat komen de weersvoorspellingen niet uit, maar deze keer kwamen ze wel degelijk uit en 
door de geplande lossingen op zaterdag kon dan ook een flinke streep. Zondag was het aanzienlijk 
beter vliegweer en zo kwam uiteindelijk 23 mei als koersdag uit de bus, met lossing om 7:15 uur. 
Een zuiden wind bij lossing volgens de info, met onderweg voornamelijk zuidwesten wind. Gezien de 
behaalde snelheden van rond de 1.800 m/pm op het ochtendconcours vanuit Roye, werden de 
duiven al kort na het middaguur verwacht. Het duurde ietsje langer, maar om 12:14 uur verscheen 
op Compuclub Live dan de eerste Zeeuwse melding van combinatie Pieters uit Philippine met 1.666 
m/pm. Uiteindelijk was het ook deze 1e melding, die er met de gouden plak vandoor ging, iedereen 
beet zich namelijk stuk op deze constatering. 
 

 
 
De 18-541 van Gijs Baan, goed voor zijn 3e clubwinst in 3 seizoenen!! 



Een duif welke uitermate goed met de omstandigheden kan omgaan als afgelopen zondag, is de 
prachtige blauwe doffer NL18-3824541 van Gijs Baan uit Middelburg. We pakken even het recente 
archief er bij: als jaarling in 2019 won hij reeds een 1e op Quievrain van 296 duiven met 1.808 
m/pm. Vorig seizoen 2020 won meneer vanuit Fontenay wederom een 1e in de club, toen met 1.685 
m/pm en was deze prestatie tevens goed voor de 8e provinciaal van 5.894 duiven. In het huidige 
seizoen miste hij nog geen prijs en kwam op Pont St.Maxence reeds naar voren aanzetten met een 
5e van 801 duiven in onze vereniging. Vervolgens tekende Gijs hem als 1e getekende voor Fontenay 
en mocht hem toen als 5e aankomst verwelkomen (38e prijs van 637 duiven). Voor Issoudun kreeg 
hij weer die eer en beschaamde het vertrouwen van zijn baas beslist niet! De manier waarop deze 
weduwnaar zijn kompas weet af te stellen onder stormachtige omstandigheden is zeer 
indrukwekkend te noemen en zeker niet te onderschatten! Gijs mocht zijn klasbak om 12:35 uur 
begroeten en noteerde 1.622 m/pm. Naast clubwinst ook goed voor winst in de CC Walcheren van 
751 duiven en in samenspel West komt er een 3e stek van 1.230 duiven uit de bus. Provinciaal wordt 
het voor de 541 een knappe 21e NPO van 4.757 duiven (de aantallen duiven op Issoudun zijn 
overigens op basis van voorlopige uitslagen).  
Een goede doffer deze 541 die het pieken onder genoemde omstandigheden zowat tot kunst heeft 
verheven met 3 jaar op rij een 1e prijs, ik zeg grote klasse!! Gijs kweekte zijn winnaar uit de NL17-
1647824, een doffer rechtstreeks afkomstig van de mirakel broers Leideman uit (tegenwoordig) 
Collendoorn. Moeder van de 541 is de topduivin NL08-3807570 “duivin superkoppel”, dochter 
stamkoppel en zelf moeder van een hele serie topduiven, zoals de bekende donkerkras 14-319 en de 
blauwe 13-008. Duiven die onder alle omstandigheden uitblinken. 
 
Gijs nogmaals van harte gefeliciteerd met deze overwinning en veel succes op de komende vluchten. 
 
Uitblinkers PV de Combinatie 

- Gijs Baan: 26 v/d 44 in de prijzen, met als 3e aankomst ook zijn 2e getekende aan prijs 7 een 
succesvolle dagfondstart in de Leliestraat. 

- Patrick Noorman: 3e prijs in de club met jaarlingdoffer 20-242, tevens goed voor een mooie 
provinciale kopprijs, 26e NPO. Chapeau! 

- Willy Huige en Nicky Schotanus: met 6 v/d 10 in prijzen, 2x top 5 en 3x top 10, een hele 
mooie uitslag mannen! 

- Max en Bianca Meerman: een mooie opsteker in zorgelijke tijden qua de gezondheid van Max: 
een mooie 6e plaats in de vereniging met hun 1e getekende. Nogmaals beterschap Max! 

- Simon Jasperse: weliswaar net buiten de top 10, maar met 9 v/d 16 in de punten ook een 
mooi prijspercentage! 

 
Tot de volgende en succes iedereen weer in de voorbereidingen. 
 
Erwin 


